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 بسم اهللا الّرحمن الّرحيم

ناِخـل   هللا أّمًا أنجبتَك، وِمـن َمعـني العقيـدة الّصـافية روْتـك وسـقْتك، فكنـتَ       

الّصدر صُدوق الّلسان، ُمحّياك يْجلو عن الّنفس هّمها، ويبّدد حزنها، عرفُتك 

قبَل الهْجـرة بعـّدة سـنواٍت شـابًا تعصـُف بـه الـّدنيا ُتجاذبـه حينـًا وُيجاذبهـا           

 ...أحيانًا

لكّنك كنَت رغم ذاَك رجًال تمنُعه شيمته وُمروءته عـْن الكـثري مـن الـّذنوب     

 .عًا مقدامًا وفّيًا ذا تربيٍة فريدة وِفطرة سليمةواِّـعاصي، عرفُتك ُشجا

 وفقُدك مثُل افتقاد الدَِّيْم***  ياِةـــــــِفراُقك مثُل فراق الح

 أفارق فيك وكم من َكَرْم***  عليك السالُم فكم من وفاء

 

 
  ] اهللارحمه  – األخ محمد بن سعود اِّـطريي [



 

 4 

َّـ أرض الحجـاز، صـدَق اَهللا   من قرية حاذة " البتار"محمد بن سعود اِّـطريي 

 ..فصدقُه نحَسُبه وال نزّكيه على اهللا

رأْت عيُنه الكثرَي من األحداِث والتقّلبات، كاَن لها األَثُر الكبرُي َّـ نفسه، وِمـْن  

ذلك تجربُته َّـ الّسجن، والتي لـْم تكـْن َّـ سـبيل اهللا، وإّنمـا لِشـجاٍر بينـه       

نًا عـّدة أشـُهر، أبصـَرت عيُنـه صـنوفًا      وبنَي شابٍّ مثِله قبَع على إْثرها مسجو

مــن الّشــباب اِّـقّصــر َّـ جْنــب اهللا، وألنــه رجــٌل وِلــد ونَشــأ َّـ أســرٍة صــالحٍة  

كــاَن لهــا األثــر البــالُغ علــى تكــوين شخصــّيته   -لنــا معهــا وقفــة  –مجاهــدة 

وتفكرِيه، لذلك وبعد ِهداية اهللا تعّلم الفـْرق بـنَي الخْيـر والّشـر، وعلـَم فْضـل       

يــه حــنَي أنشــأه َّـ كَنــف هــذه األْســرة الّطــاهرة، حيَنهــا علــَم أّن هــِذه   اهللا عل

الّدنيا وملّذاتها ماهَي إال كسمادير األْحالم ما تلبُث أْن َتْنقشع فـال تتمّسـك   

 ...منها بشيء، وحيَنها أيضًا راجَع نفسُه جّيدا ورجَع إُّـ رّبه تائبًا آيبًا عابدًا

 ..األسرة املباركة

انهـا أمٌّ صـالحٌة طـاهرٌة حصـينٌة رزينـة، أخـَذت علـى عاتقهـا         أسرٌة أّسـس ُبني 

تربيَة أبناِءها الّتربية الّصالحة، فلْم يُكن همُّها أْن يكوَن لها أبٌن مهنـدٌس أو  

طّياٌر أو طبيٌب وهو أجوُف من الّدين ملوٌث َّـ العقيدة، بل كان هّمهـا األكـرُب   

يهـا، وقـد وّفقهـا اهللا لـذلك     غرَس العقيـدِة الّصـافية َّـ ُقلـوبهم وتنشـأتهم عل    

فأْكرمهــا بشــهادِة اثــَنني مــن   -نْحســُبها واهللا حســيُبها -وعِلــم صــْدق نّيتهــا 

أبناِءها؛ أحُدهم رفيُق دْربـي وخليـُل قْلبـي، صـاحُب الهّمـة العاليـة والعزيمـِة        
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، والذي ُقتل على األرجح َّـ معاِرك الفّلوجة األوُّـ، )راكان أبو الوليد(الّصادقة، 

ي البطــُل الّصــنديد واُِّـغــامر الَفريــد الَجســور الــذي ال يــروع عنــَد هــّم  والّثــان

االسِم والـّنفس، دخـَل العـراق قبـل الفّلوجـة األوُّـ مـع أخـوه راكـان،         ) سامي(

وبقي فيها َشهرين، ثّم أرَجعه اإلخوة إُّـ جزيرة العَرب لعمٍل معّين، وُسـجن  

وبقي فيها فْترة قليلة، َنجا فيهـا  هناَك ثمانيَة أشُهر، ثّم عاَد بعَدها إُّـ العراق 

من قصٍف استهدَف اِّـنزَل الذي كاَن يسُكنه، أْنجـاُه اُهللا ليـوٍم مشـهوٍد، وعـاَد     

بأمٍر من اإلخوِة إُّـ الجزيرة وبقي فيها أيضًا فـرتًة قليلـة، شـارك فيهـا إخوانـه      

هنــاَك َّـ بعــِض األعمــال، وقــّدر اُهللا لــه األْســر مــن جديــد هــو وأخــوُه األكــرُب  

، فبدأ يفّكر بالهروِب من الّسجن من أّول يوٍم دخل فيه، وبعَد دارسـة  )صالح(

لثغراِت الّسجن خّطط لذلك، وبالفعل تـّم لهـم ّمـا أرادوا، ويحـّدثني سـامي      

أّنه كاَن على يقنٍي باهللا أّنـه سـيتمّكن مـَن الهـَرب، وقـد هـّدد مـديَر سـْجن         

 إخراجه، مع العْلم بـأّن مثـَل   بالقْتل إذا قّدر اهللا) أبو تركي(الخبيث " علشية"

هذا الّتهديد الّصريح قد َيزيد من قضّيته تعقيدًا، لكّنـه كـاَن علـى يقـني بـأّن      

اَهللا ســيمّكن لــه وُييّســر عليــه، ومّمــا قــال لــي أّنــه كــان يكُتــب إســمه علــى  

 ).تذّكروا أبو ُتراب اِّـطريّي(ُجدارن الّسجن ويقول 

وبعد أْن مّن اهللا عليه بالخروِج مَكـث َّـ الَجزيـرة مـَع مجموعـٍة مـن اإلخـوِة       

 رحَمـه اهللا، ) محمد الجليدان(الفاّرين من الّسجون، وكاَن أمرُيهم األخ اِّـجاهد 
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وشّكلوا خلّية للعمل َّـ الجزيرة ولم يكُتب اهللا لهم ُطول البقـاء فاصـطفاُهم   

 ..اهللا تعاُّـ للّشهادة رحمهم اهللا جميعا

 

  
 ] اهللالتي قتل فيها سامي اِّـطريي وإخوانه رحمهم  اِّـداهمة [

 

وبعد مقتلهم نَفر بطُلنا محّمد إُّـ أرِض الّرافدين، واستقّر َّـ واليـة الّشـمال   

وبدأ العمل كإعالميٍّ ميدانّي، وَّـ أّول أّيامه وَقع َّـ كمنٍي للُمرتـّدين َّـ أحـد   

م وُأصيب بعـّدة طَلقـات َّـ ِرجلـه، ومـا     أحياِء اَِّـوصل، فاشتَبك هو ورفيقه معُه

لِبث أْن شفاُه اهللا ثّم عاَد إُّـ عملـه، وبعـَد دخولـه بَشـهرين حصـل أّول لقـاٍء       

بيني وبيَنـه َّـ الّصـحراء، وكّنـا َّـ ضـيافة أمـري الّشـمال الّشـيخ أبـي َقسـورة          

اِّـغربــّي رحمــه اهللا، وحــنَي رأيُتــه حَمــدت اهللا كــثريًا علــى فْضــله فكــاَن لقــاًء   

ميمًا تأّثر كّل الحاضرين به، ومنُذ ذلَك اليْوم ونْحـن مرتافَقـني إُّـ مـا قْبـل     ح

مْقتلــه بُأســبوع، حيــُث خــرج مــن موقعنــا إُّـ موقــٍع آخــَر تعــّرض للُمداهمــة   

 .والِحصار فاشتَبك معهم وُقتل مقبًال غري مدبر عليه رحمة اهللا
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رب، وكـاَن مـن أشـّد    كاَن يتمّنى مَن اهللا أْن ُيقاتل الّطواغيـت َّـ جزيـرِة العـ   

 .الّناس ُكرها لهم

  

 
 ] اهللارحمه  – مقتوال األخ [

حَمل بني أضلعه قلبًا صافيًا نقّيًا، فما َّـ قلبه ينسل على لساِنه الّطاهر، كاَن 

رحمه اهللا مْن أعّف الّناس لسانًا وعْينًا، صاحَب حياٍء شـديٍد، صـدوق الَقـوِل    

باِّـسـائل األمنّيـة كـثري االّطـالع عليهـا، يحـّب       والعَمل، سخّيًا معطـاًء، مهتّمـًا   

تعّلَم كّل شيٍء يفيـُده َّـ ميدانـه، فكـان بارعـًا َّـ اسـتخدام الحاسـب اآللـي        

كما كان ُمتقنًا للّتزوير وقد َفتح اهللا على يده الكثرَي من األمـور التـي ال تـزال    

 ..إُّـ يوِمنا هذا ونحن َنْنعم بها

َنْم قريـَر العـْين ُمرتاحـًا، فـال فـزَع بـإذن اهللا       : واآلن يا محّمد يا حبيب القْلب

بعد اليوم، وال هـمٌّ وال نَصـب، َنـْم أّيهـا الّطـاهر الّزكـي نومـَة العـُروس، فلَقـد          

كنَت على وْشك الّزواج َّـ هذه الّدنيا، لكّن اهللا ُسـبحانه أراَد لـَك غْيـر ذلـك،     

ــُدنيا أو مَ    ــاع، ولكّنــك أْبشــر واهللا فــإّني أحَســُبك مــا خرْجــت مــن ديــارك ل ت
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ابتغيَت وجَه اهللا وإعالء كلمته، فأسأُل اِّــْوُّـ الغنـّي الكـريَم الـرّب الـّرحيم أْن      

ُيعطيك خرَي ما أعطى شهيدًا َّـ سبيله، وأْن يجَعل قْبرك روضًة مـن ِريـاض   

 .الِجنان

 

وداعًا يا أكرَم الّرجال ولكن إُّـ لقـاَء، واهللا إّن فراَقـك صـعٌب وُبعـُدك ال ُيطـاق،      

 ..هذه حاُل الّدنيا ال تدوُم على حالولكن 

 رائرـــــــسريرة ود يوم تبلى الس*** سيبقى لكم َّـ مضمر القلب والحشا 

تصّبري يا أّمُه اِّـكلومـة، فأنـِت مدرسـُة الّصـرب، أثبتـي فلقـد أحزنتيـه َّـ آخـر         

لعنـُة اهللا  (اّتصال له بُكم، لقْد رأيُته بعدها وعرفُت ذلك من وجِهه، وقـال لـي   

، فيـا أّم  )الّطواغيت، وجَعل اهللا َفْقرهم َّـ ُقلـوبهم، وأشـَغلهم بُنفوسـهم   على 

ــاُل          ــِك وصــربِك فاســتمّري فاألعم ــًا ثبات ــذكر دائم ــد ي ــان محّم ــد ك ــالح ق ص

بالخواتيم، وما هِذه الّدنيا إال متاٌع زائٌل زائٌف لو نَفعـت أحـدًا لنفعـت اُِّـلـوك     

 .من قبِلنا فأيَن هم اآلن؟
 

 ...فرغ عليِك صربًا ويرِبط على قلِبك ويثّبتكأسأُل اهللا أْن ُي
 

 وكتبـــه

 عبد األعلى اِّـضرّي


